


ïójuniijsii 'Jöw 

Wc varen Üiïgs de *Majot'caame kust pp 

ic," 'N 4" Q, De fucht is faewofót en 

dreigend: m <fc wdfénm zijn /e 

pnweder* grifLig ai gevaarfijk. Tbts 

steken H op m m enkele urm Ujtf 

wmfetycn zc affes. ‘Muur ik vertrouw 

Op mijn broer, de eerste officia* m op 

de vaardigheid vaU. ome sfuurwum, tóf 

fi geboren aan de 'Afrikaanse kust 

en Émt deze wa tarnt en de weers 

ontstmidMiedën Hier beter dan wie 1 

ook. Ome scheepsjongen heeft ons 

* * 

goed doen lachen met zijn 

acrobatentoeren m de fohhemuit. 

beneden keek de scheepskok bang toe. 

wit van schrik dat hij zou vallen en 

zijn ne£ breken in de soep. 'Ik hoop 

dat we de Dakaren achter ons futen 

zonder teveel oponthoud. 'D ie 

verdomde OjzYendraad en zijn 

vervloekte schuit ("de honderd 

lumonnm”! 'Jiaiui, hij heeft er 

nog geen to schietidarel) duiken 

hier vaak op. 'Zijn thuishaven is 

met ver. We ftehben een oude 

rekening te vereffenen, hij en ik... 

ft 



$4aar iimr nfet tft écu uithak van 

& oceaan. 

IIJUTtJ 1/53, 2U 

'Jfc ben tiitflsput Otart met nweite 

nogscfmjvm. >Ve raaüten veridUi 

m een flemförfkdiffi sform! Zo'n 

Zuiéwstemrintf fteÉ iü. iwit 

m&ffintaatt OÉ weet nkt waar we 

lipt. *M «sefiien jo" ‘hi 5'" O. Vefe 

mannen etjfn efiW, ïto mijn Grocr, 

mijn broer £j vermiste 

'iktyt tmig aan en cÉ naar 



12 juni 1/S3, 12u 

'JÉ w&t tiKt hoelang ik aan tafel 

heb gezeten, niet m stunt iets te 

andkmemm. 'De kok kwam me 

beschuiten m grog brengen* ‘De 

heie bemanning maakt zicht zorgen 

ever mij en over de toekomst. We 

moeten sekeepsfui, voedsel ent o ramp, 

ecu nieuwe eerste officier vinden. 

Ui juni 1753 

4 r'wro 
Onze Hittmarman doet wat hij kan 

Dm a&d te hersteiien, de Qkkai de 

geschutspoorten, de ra's en mts 

boegbeeld, dat een gebroken vieugsi 

heeft. 'Ui.j blijftgoeeCgemutst. Tn 

iedereen is zo gekoekt aan onze 

handige Uarry dat we besloten liefifon 

om /it’Fïi al ons hout toe te vertrouwen, 

tjjuni 1753 

44" (U ff O 

We hekken een kkm schip geënterd dat 

een van de matrozen had opgemerkt 

Op 3 mijl aan bakboord, Jl(: fieh beskoten 

het te entemt want het zag er even 

verschrikkelijk uit als ome schuit. 



QJtgaf fier hewh we iJl iiDLiJv^y. 

Tte ;<cfi g? ftet 

Éen&fmtó" terwijl de jongsten zich 

vertdeeddm afs jonge vrouwen cn 

panikormde fiandeiaars. (Tom de. 

fiematming van het schip begreep dat it 

in de vaCgefofcf mi, was het te (dat 

‘Du tiend fomniÈrt m granaten! We 

(worden ons rit zijn stuur boordplank. Di 

kanonnier vuurde enkele goed gerichte 

schorem af op de masten om het schip 

fam te legeren en op het achterdek om 

de vechtet'shazcn daar uit te schakefeth _■ 

2e boden niet veei weerstand en we 

ma a Éten een grote voorraad hout, 

zeilen, 6onm en mm fiuit 

We hebben eetx ttfcuwc femanniti^ de 

gevangenen en staven vem de geënterde 

schuit De rest hebben we op het drijvend 

wmk aan htm Cot awcrgdatm* 

18 juni 1751, i&u 

We zijn aan Voor 't eerst sinds 

Lang! Voor ’t eerst sinds de dood van 

mijn broerï De matirnn^aum feesten, 

maar ik heb geen enkele zin om aan 

waf te gaan. ‘Mochtans zaf ik er toch 

werk van wintert maden* 'JÉ moet een 

m'emve eerste officier vfoudml *Maar ik 1 

heb noch de kmeht, noch de moed om 

nu aiies te regefem 



*De ItanonnUr fiwam terug aan boord 

en ui dat fuj in de- kroeg rniwc/ttm &n j 

geschikte ferd'gevonden bad. 

2 o juni i/53f du 

We Ckftten bet cmkr en vofgen cm 

route die mie nkuwe officier voorsteft. 

'jieï schijnt een druk Bevaren route 

te zijn en vorens Rem '\roi vette vissen". 

Wc zuÜen zonder twijfel rijke vrachten 

kmienft&fmJ J 

^ - 

Br/ Rct opruimen van mijn broers 

bezittingen, vond ik de sabd cfk hij 

gekregen Rad van de *Moor cn 

waaraan füjzogekeefatwas. ‘Ten 

mtersfibef tngefêgd met 6 kostbare 

edelstenen. 

T>tt lafnüjn enige krinnmry ami 

hem blijven en ik zwem dat ik de 

sabef nooit tal afiêggetL Wee diegene 

die mij Hiertoe dwityt.! 



12 juli 1/53, 3M 's ochtends 

Veie zeilen zijn Beschadigden de 

bezaanmast kraakt v$hiaürÜj& Mij 

luid moete n hersteld worden voor we 

vertrokken maar fiet was geen 

geschifte piek cm lang u Éftjveru 

ik /ï l Jj de jtuuntuin van wackt 

gevraagd onze positie te BepaQtt. Wc 

Éunncn twee landmarken op de kust 

tviirtnicm^Tir cm. kale kemp met een 

oude Boom en eeweuurtortn. 

‘De eerste is op 70* M, de tweede ap 

130° 'X Tot zover ome positie, '3k heb 

fier vomgeveei dat wc de Éust niet 

dichter moetent naderen, ‘Maar mit 

kunmun we doen... Wegerafm niet 

vooruit... 

r jtdi 4u 

\'De HiiiHwcn zijn onrustig. Ze pakken 

de kok aan. THe doet wat kif kan om 

met de restjes utt het ruim iets klaar 

te maken. rAl bijna drie weken 

onderweg zonder een schip te kruisen 

dot we kimnen antieren. 



Waartoe d\tenen de foten vofduBbenen | 

en af mize wapens aan Boord als we. 

geen of kieren heèBcn. 

We famnettgeen haft houden om 

ift^en Iï kopen. Ze zouden ons 

onmiddefltjü gevawgm nemen en 

hangen $f$ piraten... 

Ün toch is het dat, wat de eerste officier 

mij aanraadt te doen.,. JÉ hcB steeds 

minder wfirauwen m hem! ófoezeer 

mis fÉ mij fit ouwe Broertje. 'jfff was de 

Jrriwwï^ officier ter wereddl 

r 

12 juli 1QU 

'jDe wind is (pgesteBen, We drijven 

vervoarfijéaf We Bomen alsmaar 

dichter Bij de kust, op een mijl van onze 

eerdere positie en we emhvfimi aan 

stuurBoordeen Éfiin eiiandje. Ik Boor 

mijn mannen roepen... Watgdkurt er 

tach\? Muiterij aan Boord... 

Zeker een gemene streek van de eerste 

officier- ‘jfij vreze verdoekt, hij en at de 

schtirèen die durven te raten aan dit 

schip en zijn iïave en goed 



12 juli, 1Öu3Q 

Qil ! DinHelaik ben ik 3e enige baas aan 

boortk Die post van eerste cffi^zi^r 

begon mo zmaar te wogen. Kef was niet 

moeilijk Hie ïHiofe piraten le otferlidon. 

dlSoen ete kok on He l^pitein moesten in 

tjet ruim. en tan 3e kleine scheepsjongen 

keb ik me onfHaan, overboord gegooi 

3k most 3e Stuurman on Ho timmerman 

in 3e gilton kou3eu.., 

Nu goscL melHra komen ure aan bij 

39z\ren3raa3 on Hem zal kof afgelopen ’i 

zijn met kcnJ De ontmoeting is tcorzïon 

fer koogte van eon baai, bezaaiH mof 

jgcheepÈ wrakken, 

3k kijk er naar uit k^t geziekt van 

kapitoin DuurbaarH to zien, oog in, 

met zijn aartssijanH. 

oog 



TUmf tfr SiTÉifl^ J'i.tir stfiyrÈffliöl' 
LiHii-T- J'[- 2b>utïi' vfqg, im^rwuinC 

hij ƒ ai f stL’m:ti, üap'rrpn yvtfr&iard, 
wrvfwét, rn Jl- ntiflf. 

hl ZJfPI fidï tl!ld! plfi fcuï’fjnL 

ïii Ivl' rfjj fdeiltt stttiL'ii (msMfctt 

jV ïwititi.i vü« tcihjjcpTu11itifdwtitt 
"hVr-rüi"r rfc saBefitrpgevist. 
jpef fiL'.ift l’pi Jl' vi&ïÉ HnrJ'r 



If y 
De stuurman 

Hek* ' ten GliLuimtin (Kin boord 

Fait kop'ÉGitt Ï2 mi rboard 

'k Sett ö] Ldn^ idcod, alcsüp diep op de b^dem 

pan de 1 ee. 

ijpüdr is de dief 7att mijn korttpaü, Tödüf is 

die üfic^ddüi'd 

&£ie Gloorde xtlLirt dromen diep düctr benêe 

Cfcert dpond op sMcItf , miiti eeïtekijker en ak- 

ÊïDe aflfjen in de terUe eert pin# Op etfrt brik. 

Kei upd'j. •Sji'rendrüöd ! 3k nep pctperdomme \ 

'f ISPqë. de ^opreeïdo piraat mei ïijn ijcnderd 

kanonnen. 



Esüe dé Tracent en tüderpen attS 

in "[ jgpTWtïli. 

ÊDetfl Ptiarl3en tjédc*Ü, maar 'i pLöLt si*jrd bödeïtjl' 

Eii?e crarrLen rersia^en sn iïi d'angéLij]# strijd 

^entjinjQén. on£ Sél^ip, lidipflffi en zui. élküiJr 

iroiLd? t#L tn de ctfinm-qtieid. 

(jö, In&iaa? t&É in dé Ct?i.LTci(jl^G-iA'ji 

Kölici f Jieho ! JScn si uuiman aaïx bc-èrd cnn 

knp'leiïi tWrbcrard 

'h liW öl lang. 3&ad, s]üap diep trp 3? Vadem 

pflrt dé ïe*. 

ÜÖMf. iü dé dief Ttfn ïriijjl lampas, tmclt Ï5 

ëb 'j.noocL.inr-3 7 

Êfl?ie sfooréta mijn drairién diép daar bóïirë. 



&drj acep pan kakkeriak 

Sen ragout pan ral en muiagebak 

Kaaltjes met een enorm o| tien 

fliieen op' 3ióp (ttog noodt geiian) 

Ouuïbaaril. crtïe kapitein 

Daolête rond. zijn kart po] pijn 

Sn de storm sJeeg iijn broer ooerboord 

Sindsdien niels meer oün J|em gp koord 

'kop op, kap'tein, do's tpoI ik iei 

ik maak roof u oen iekkorrüi 

3k bett 3e kok Op di£ rordk 

De Jierókng pan de bdrdk 

Sjeeljts ëén land, een kaak nis kand. 

Piraat op ïee, p<3pe aan land 



C\\ 

i Kj 

sJli-Lï tr&oa torlieÉ 

KrOop liotx] op de rö. ieilde 

De kap'Mns Éroume rrckfcsrtidrtël 

Sctioc^S-jOTi^n k*. klruip in kei Toonï 

3k rpoa k-^1 tttdfllje Pdn de bozüfln 

'k mooi oom nüdr de bo«3 ooorcKm 

tfort btodackdp moöl gedaan 

kcmddji mdlrooa, klim in do be£<Mïi 

5k tM2 d? vriend rdf, de 

Stfit duro. oen £ÉóO(, ik oio! uit do boot 

^oen boei kiPüm er pooi de Sfki^P^Sösl in nood 

Hslftas. ïïidÈrocS, düi TPOïdl je dood 

|i- ilrand 

- 



Hij ■eerAïènU tftaor J^eÉ ïfOes’lijlï perrööfl 

Iroadlf iddf cud TOdö fleïe maat 

sleOg^e Oen laffe Artacl 

u matroos, raaf roei ItfUncraflA 



SeS dikke erienden aan. iij 

Sets goede maten op de galei 

Sn me deelden IqeÉielJde lol 

Kflp'teEn O'uurbadrd 3e piidüt 

De pcm de ree en ?ört elke SÉddÊ 

Doek tijn ifJi.ip op aan de perken 

Klonken schoten tan rijn kditon 

De Stem pan de Stuurman op onze S-rkuii 

Ü4’1 ui sterker don. eik geluid 

Sekrctfumdo hij : Hgfl oT-ersHag!' 

Gekten aomde 2elfs onre zwaxte elag 

§?eü dikke erienden z££ aön zij 

Seli goede flirtton op de galei 

Gm me deelden lieÉieLJcle 1*1 

De Sïltcepakek klutste met een kek 

De resÊies samen rdïi de eorige dag 

De keuieJs ran een ral padden iets krokant 

De roten pan zijn sdioénen aangebrand. 

■TmaalJ joar oud mas onre iongate gast 

Klom dl zingend in 3e top udrt de mast 

De ■dijde uodS onze timmerman 

Herstelde de re’s., kèt dek on de bcpenbram 

Hu de idütste, ik, de kanonnier 

Cenadid merd ik door de offloier 

3n dé muiterij pleegde ik perraad 

Sn terloor ro ied re kameraad 

Ses dikke prienden maren mdi 

Ses goede maten op de galei 

Sn me deelden keüieLfde lot 



De timmerman 

Krelen eön pun Uintjjoti op deze (jdlei 

De Jt^3 L'J rdltfinlie ïer^elèitön 

^er&öfÉlöeLde boeToft ïuoeten matfl-Ji' on bloed 

loeien ^ehetónJ non l^nnfl cm uóet 

Geef ttuj clan maar, mijn oude müÉcn 

ÏSÜ'enierdett erdijb en blij, ]eoe Je job ah piraat. 

Klinïj f tdong ! Tdn iiömer óp booi 

Sïng ! ictrta ! mijn mes l$ef kleurt rood 

Koot? hijsen h^a(3 ï piraten ii(n ÉrouiE EoHerdoód 


